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 احلدود الليبية التونسية
 دراسة يف اجلغرافيا السياسية

 مصراتة جامعة/  الرتبية كلية -اجلغرافيا قسم أ. حواء أمحد املطردي
 

  ملخص البحث:
 أوىلتتناول الدراسة احلدود الليبية التونسية, حيث تسعى ملعرفة واقع وأبعاد حتديد هذه احلدود اليت تعد 

بني الدولة العثمانية وفرنسا, وقد جاءت  1910اتفاقية  عرباحلدود الربية الليبية اليت مت حتديدها وذلك 
هذه الدراسة لتحديد األسس واملعايري اليت مت على ضوئها حتديد تلك احلدود سواًء الربية منها أو 

فيه عرب حمكمة  األمرم البحرية, وذلك بعد نشوء خالف يف حتديد احلدود البحرية بني البلدين حس
, كما حاولت الدراسة تسليط الضوء على اجلدار العازل الذي أقامته تونس 1983العدل الدولية يف 

وذلك  وحماولة التعرف على األسباب واآلاثر املرتتبة عليه 2014على طول حدودها مع ليبيا يف 
ابلتعاون يف كافة اجملاالت, وعدت كل  ابلنسبة للبلدين الشقيقتني الاليت لطاملا اتسمت العالقة بينهما

  منهما األخرى بعمقها االسرتاتيجي اهلام. 
 حدود سياسية, حدود برية, حدود حبرية, جرف قاري, جدار عازل. الكلمات الدالة:

Libyan - Tunisian border study in political Geography 
ABSTECT: The study deals with the Libyan-Tunisian border, 
where it seeks to know the reality and dimensions of these limits, 
which is the first Libyan land borders that were identified 
through the 1910 agreement between the Ottoman Empire and 
France. This study is intended to determine the bases and criteria 
on which these borders, whether land or sea, after a dispute arose 
in the delineation of the maritime boundary between the two 
countries. The matter was resolved through the International 
Court of Justice in 1983. The study also attempted to highlight 
Tunisia's barrier along its border with Libya in 2014 and try to 
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identify the causes and consequences for the two countries, who 
have long been characterized by their relationship in cooperation 
in all fields, they promised each other their important strategic 
depth. 
Key words: political borders, land borders, maritime borders, 
continental shelf, barrier. 

 املقدمة:
مل يعرف الوطن العريب فكرة احلدود بشكلها احلايل إال على يد االستعمار األورويب يف أواخر القرن 
التاسع عشر, عندما كانت البالد العربية امتدادًا واحدًا من ضمن اإلمرباطورية العثمانية, واليت كانت 

حكم العثماين آنذاك, ولكن بعد احلدود فيها عبارة عن حدود إدارية بني الوالايت   واألقاليم التابعة لل
هزمية هذه األخرية اليت منيت هبا يف احلرب العاملية األوىل قامت الدول االستعمارية األوروبية بتقسيم 
تركتها يف األراضي العربية فيما بينها, فكانت ليبيا من نصيب االستعمار اإليطايل, أما املناطق اجملاورة 

ر( منها واجلنوبية )تشاد والنيجر( من حصة االستعمار الفرنسي, أما هلا فكانت الغربية )تونس واجلزائ
الشرقية )مصر والسودان( فكانت لالستعمار الربيطاين, حيث عمل هذا االستعمار على حتويل تلك 
احلدود اإلدارية إىل حدود هلا صفة سياسية تفصل بني مستعمرات تلك الدول, وذلك وفقًا ملعاهدات 

يما بينها, أو مع الدولة العثمانية, أو بعد استقالل ليبيا وإعالهنا مملكة متحدة يف واتفاقيات مشرتكة ف
بني الباب العايل وفرنسا لتحديد احلدود  1910, ولقد كانت أوىل تلك االتفاقيات اتفاقية 1951

 بني ليبيا وتونس, ومن هذا املنطلق حددت إشكالية املوضوع يف دراسة واقع وأبعاد احلدود الليبية
  اإلجابة على التساؤالت اليت تطرحها مشكلة البحث:التونسية, وذلك من خالل 

 يف التساؤالت التالية: دراسةتتحدد مشكلة ال مشكلة الدراسة:
 ماهي األسس واملعايري اليت حددت على ضوئها احلدود الليبية التونسية. -1
 .2014دودها مع ليبيا يف عام ماهي أهم اآلاثر املرتتبة على بناء تونس جلدار عازل على ح -2

 ة إىل:سهتدف الدرا أهداف الدراسة:
 معرفة نشأة وتطور احلدود الليبية التونسية. -1
 حتليل واقع وأبعاد احلدود السياسية بني البلدين. -2
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النزاعات احلدودية بني ليبيا وتونس واآللية اليت حلت هبا هذه النزاعات وذلك فيما يتعلق  بيان -3
 البحرية بينهما أو إقامة تونس جلدارها العازل على حدودها مع ليبيا.بتحديد احلدود 

 هم اآلاثر النامجة عنه.وأالتعرف على األسباب الكامنة وراء بناء تونس للجدار العازل  -4
  الدراسة:أمهية 

املوضوع الذي تتناوله, حيث إهنا تسلط الضوء على دراسة احلدود  أمهيةهذه الدراسة من  أمهيةتكمن 
على دراسة األبعاد اجلغرافية هلا, كما  املستقبلية لواقع هذه احلدود بناءً  األبعادالليبية التونسية, وتوضح 

تربز أمهية هذه الدراسة من أهنا حتاول معرفة أهم األسباب يف بناء تونس جلدار عازل على طول 
حدودها مع ليبيا واآلاثر املرتتبة عليه, وذلك من خالل بيان الدور اإلجيايب أو السليب إثر بناء ذلك 

  اجلدار.
  فرضيات الدراسة:

حلدود الليبية مع تونس على أساس عامل القوة واالستغالل الذي أفرز االتفاقيات حددت ا -1
 واملعاهدات لتحديد احلدود السياسية وذلك من قبل فرنسا فيما يتعلق ابحلدود الليبية التونسية.

ترتب على بناء تونس جلدارها العازل على حدودها مع ليبيا آاثر عدة سياسية واقتصادية منها  -2
 ة.وبيئي

 تتمثل جماالت الدراسة يف التايل: جماالت الدراسة:
الفاصل بني ليبيا وتونس بداية من  السياسي يتمثل اجملال املكاين للدراسة يف احلد اجملال املكاين: -1

شرقا إىل فورت سنت مشال  011  /13رأس أجدير على ساحل البحر املتوسط الواقع عند خط طول 
مشاال , كما هو  030  /15  //5شرقا ودائرة عرض  09  /33  //5غرب غدامس عند خط طول 

 (.1مبني يف الشكل )
 .2017منذ فرتة احلكم العثماين لليبيا حىت عام يتحدد و  الزمين: الاجمل -2

من أهم املناهج اليت اعتمدت عليها الباحثة منهج حتليل القوة السياسية للدولة, منهجية البحث: 
وذلك بعد األخذ ابملنهج الوصفي جلمع البياانت, حيث من ضمن اهتمامات املنهج التحليلي حتليل 
حدود الدولة وبيان مدى مسامهتها يف بناء قوهتا, إذ يعد هذا املنهج من أهم املناهج يف اجلغرافيا 

سياسية, ومت االعتماد كذلك على املنهج التارخيي من خالل معرفة نشأة احلدود الليبية التونسية, إذ ال
يهتم هذا املنهج بدراسة احلدود السياسية للدولة مؤكدًا على عامل الزمن وأمهيته يف تكوين عالقات 
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التارخيية للدولة, ويهتم الدولة مع جرياهنا, حيث يتطلب املنهج التارخيي اإلملام الكامل ابملعلومات 
بدراسة االتفاقيات واملعاهدات اليت تربمها الدولة من وجهة نظر جغرافية ومدى أتثريها على عالقات 

 الدول ببعضها.    
 (: احلدود الليبية التونسية1شكل )

 
  . IAN BROWNLIE , P142 املصدر :
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اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة وبصورة أساسية على املراجع املكتبية املتعلقة  مصادر البياانت:
والتقارير الرمسية املتمثلة يف املعاهدات املربمة بشأن حتديد احلدود بني ليبيا وتونس ابملوضوع من الواثئق 

ض املصادر سواء الربية منها أو البحرية, وغريها من االتفاقيات ذات العالقة, كما اعتمدت على بع
املكتبية األخرى من الرسائل العلمية والكتب والدورايت, إىل جانب املقابالت الشخصية مع ذوي 

 االختصاص مبوضوع الدراسة يف اجلهة املتمثلة بلجنة ترسيم احلدود الليبية بوزارة اخلارجية الليبية.
 ة بشكل عام:من أهم الدراسات اليت تناولت دراسة احلدود الليبي الدراسات السابقة:

اجليوسرتاتيجية للحدود الليبية اليت تناولت التطور التارخيي  األمهية( حول 2006دراسة )الفراح,  -1
, مركزًا يف دراسته على االستعمارللحدود الليبية منذ العصور القدمية حىت مرحلة االستقالل وتصفية 

ر, إذ تناولت الدراسة ثالث قضااي هامة النزاعات احلدودية الليبية مع دول اجلوا أمههاعدة جوانب من 
 يف اخلصوص وهي قضية شريط أوزو مع تشاد, وقضية خليج سرت, وقضية اجلرف القاري مع تونس.

( حول احلدود الليبية الربية غري احملددة اليت تناولت دراسة احلدود الليبية 2013دراسة )املطردي,  -2
خمتلفة رجعتها الدراسة إىل عدة عوامل أىل اآلن واليت  اجلزائرية, وأسباب أتخر حتديد تلك احلدود إ

 سياسية واقتصادية وبشرية.
تناولتًا يف جزئية منهما تطور نشأة احلدود الليبية التونسية الربية منها فإن كلتا الدراستان  وعموماً 

أبي دراسة حبثية إىل  والبحرية, إال إن موضوع اجلدار العازل الذي أقامته تونس بني البلدين مل حيض  
عام يف اآلن, ولعل مرد ذلك حلداثة املوضوع حبد ذاته حيث مل تشرع تونس يف بناءها لذلك اجلدار إال 

  , لذاً يعد هذا املقال األول الذي تناول يف جزئيته اهلامة موضوع اجلدار العازل بني البلدين. 2014
 املصطلحات واملفاهيم:

هي اإلطار املكاين لسيطرة الدولة, ومتارس يف  : political boundariesاحلدود السياسية   –أ
هذا اإلطار سيادهتا ويكون هلا ابلتايل حق االنتفاع هبا واستغالهلا, وال يتمثل جمال السيطرة والسيادة 

, جوايً  اليت حيددها احلد السياسي للدولة ابجملال األرضي فقط, بل ميتد رأسيا إىل أعلى ليصبح هلا جماالً 
وآخر إىل أسفل يف اجتاه ابطن األرض أو يف قاع البحر مبا يسمح هلا ابالنتفاع االقتصادي مبوارد هذين 

 . (i)اجملالني, كما إن هلا حد فوق املسطحات املائية املطلة عليها لتمثل حدود مياهها اإلقليمية
البحار عام عرفت اتفاقية األمم املتحدة لقانون :  Continental shelf اجلرف القاري -ب

اجلرف القاري ألي دولة ساحلية أبنه يشمل قاع وابطن أرض املساحات املغمورة اليت متتد إىل  1982
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ما وراء حبرها اإلقليمي يف مجيع أحناء االمتداد الطبيعي إلقليم تلك الدولة الربي حىت الطرف اخلارجي 
يت يقاس منها عرض البحر ميل حبري من خطوط األساس ال 200للحافة القارية, أو إىل مسافة 

   (ii)اإلقليمي إذا مل يكن الطرف اخلارجي للحافة القارية ميتد إىل تلك املسافة.
: هو عبارة عن حاجز طويل أنشأته تونس على  Tunisian barrierاجلدار العازل التونسي  -ج

م  2.5إىل  2بني  طول حدودها الربية الشرقية مع ليبيا, ويتخذ اجلدار شكل خندق ترايب بعمق يرتاوح
يف  من معرب رأس أجدير احلدودي مشاالً  مغمور ابملياه وحاجز ترايب, ومنظومة مراقبة إلكرتونية, ممتداً 

إىل ما بعد معرب ذهيبة مبنطقة ذهيبة  بنقردان التونسية اليت تعد البوابة الربية األكرب بني البلدين, وصوالً 
كم , هذا إىل جانب   220كم , ليصل امتداده إىل   40التابعة حملافظة تطاوين جنوب شرق تونس بـ 

 .(iii)احلواجز املصنعة اليت وضعت يف األماكن اليت يصعب احلفر فيها
 أوال: اخللفية التارخيية للحدود الليبية التونسية:

 :Land borders احلدود الربية -1
مايو  19وذلك ضمن اتفاقية وقعت يف تعد احلدود الليبية التونسية أوىل احلدود الليبية اليت مت حتديدها  

بني الدولة العثمانية يف ليبيا وفرنسا املستعمرة لتونس يف ذلك الوقت, بطول بلغ فيه احلد  1910
شرقا إىل   011  /13كم, بداية من رأس جدير على ساحل البحر املتوسط عند خط طول   480

 .(iv)كم15مس مبسافة منطقة تسمى بقارة اهلامل الواقعة عند اجلنوب الغريب لغدا
وتتشابه الظروف اجلغرافية نتيجة لالمتداد اجلغرايف الواحد بني البلدين, حيث يعد أهم مساهتا سهل 

, وهو يقع مناصفة بني البلدين حيث تفصله احلدود جلزأين 2ألف كم 37اجلفارة البالغ مساحته 
حيث تظهر املدن املتقاربة على , كما يقطع خط احلدود جتمعات بشرية من الرببر متساويني تقريباً 

 . ( v)جانيب خط احلدود
كانت احلدود بني أايلة تونس وأايلة طرابلس يف فرتة احلكم العثماين للمنطقتني تبدأ من حبرية البيبان وقد  

ALBiban))  ولكن بعد شرقاً  010 /11على ساحل البحر املتوسط, والواقعة عند خط طول ,
امتدت حبدودها داخل األراضي الليبية أبكثر من عشرة كيلومرت,  1881احتالل فرنسا لتونس يف عام 

قام متصرف قابس يف تونس  1886ففي عام , Rasadjedir))(vi)لتبدأ حدودها عند رأس جدير 
الواقعة على احلدود الغربية لوالية طرابلس الغرب, إبحضار جنرال من أركان احلرب الفرنسيني, وأعد 

الفاصل لألراضي التونسية وأدخل بعض األجزاء زوراً داخل حدود األخرية, هذا خريطة جتاوز فيها احلد 
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املتصرف الذي كان سابقًا قنصل فرنسا يف اجلزائر لألشراف على أعمال التونسيني هناك, وكان 
جاسوساً هلا, حيث حرض أهايل قبيلة بين مخري الواقعة على رأس حدود تونس واجلزائر على الفرنسيني, 

وا أهايل بين مخري يغريون على حدود اجلزائر, مما استخدمته فرنسا حجة ملالحقتهم وساقت لذلك كان
جيوشها إىل تونس واحتلتها, كما حاول كذلك ابلعمل ذاته مع عشرية ورغمه يف تونس وحرضها على 

لذلك  , (vii)اإلغارة على حدود والية طرابلس, يف حماولتها على إرغام القبائل هناك للهجرة إىل الداخل
 كانت هناك نزاعات قبلية على احلدود بينهما. 

فلم يوضح  احلدود بني طرابلس وتونس, إذ بقيت  1899مارس  21أما التصريح األجنلو فرنسي يف  
هذه احلدود حمل نزاع بني تركيا وفرنسا والسبب يف عدم توضيحها يعود هلذه األسباب القبلية والنزاعات 

 أهايل وازن واليت دعمتها القوات العثمانية وأهايل ذهيبة اليت دعمتها على األراضي, وكان أن حدث بني
نتج عنه عقد أول اجتماع بني تركيا وفرنسا لتخطيط احلدود بني ليبيا  عنيفاً  القوات الفرنسية عراكاً 

, وطالبت فيه تركيا بكل اإلقليم الواقع شرق خط ميتد من 1893مارس  9وتونس, وعقد بزوارة يف 
(, وانتهى املؤمتر دون الوصول ألي Remada)على ساحل البحر املتوسط إىل واحة رمادة البيبان 

ويتفق الطرفان على أن ميتنعا عن أي  1900, ليربم حل مؤقت يف (viii)1893مايو  24نتيجة يف 
احتالل للمناطق الصحراوية اجملاورة للعرق جنوب نقطة ذهيبة التونسية, حىت االنتهاء من حتديد املناطق 

على ختطيط احلدود بينهما, على إثرها  1910يناير  20, حيث مت االتفاق يف (ix)املتنازع عليها
جلنة مشرتكة فرنسية عثمانية انتهت إىل توقيع اتفاقية تثبت  1910أبريل  11اجتمعت بطرابلس يف 

ضات بني مايو من نفس العام, بعد مفاو  19احلدود بني والية طرابلس وتونس, ومت التوقيع عليها يف 
الطرفني اليت مل تكن متكافئة, حيث دخلتها اللجنة العثمانية بدون أي خرائط وبدون أن يكون هلا أي 
إطالع لألوضاع احمللية يف املنطقة, بعكس اللجنة الفرنسية اليت كانت مزودة خبرائط وواثئق مفصلة عن 

يف املادة األوىل منها: تبدأ  (xi)كالتايل, ليكون هلا ما أرادت يف هذه االتفاقية, اليت جاءت  (x)املنطقة
احلدود بني أايلة تونس ووالية طرابلس من نقطة رأس جدير على البحر املتوسط يف اجتاه عام مشايل 
جنويب, مث تصعد مع جماري املياه املتتابعة ألودية املقطة وخاوى صميدة اتركة لتونس كل نقاط املياه 

طاء الطرابلسيني حق استعمال أابر عني الفرث وعني النخلة الواقعة يف غرب احلدود, ولكن مع إع
وشقة املزطورة وعقلة احلمار, مث تتبع احلدود خط تقسيم املياه بني وادى بىن قدال حىت تبلغ هضبة 
طويل الذهيبات اليت تبقى لتونس, مث تصل إىل قرعة الروحي اتركة وادي شعبة التائبة لطرابلس مث تنطلق 
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ة النصف ومسجد سيدي عبد هللا الذي بقي لطرابلس, وانطالقاً من خنقة العفينة لتصل بعد ذلك ظهر 
اليت تتبع تونس, ترتك احلدود لتونس واديي مرتبة االثنني وتتبع بصورة عامة القمم الصخرية املشرفة 
مباشرة على شرق وادي مرتبة الظاهري حىت وادي األرزط , غري أهنا ترتك لطرابلس األودية العليا 

 روافد الشرقية لوادي مرتبة واملنزلة وترتك لتونس الطريق العسكري من الذهيبة إىل اجلنني.لل
أما املادة الثانية فجاء فيها: بعد أن ترتك احلدود وادي مرتبة حتاذي الضفة اليسرى لوادي األرزط اتركة  

رين كم من مركز خمزن إىل مشاهلا الطريق العسكري من الذهيبة إىل اجلنني, وعندما تصل إىل حوايل عش
املفتوحني  ()اجلنني تتحول جنواب لتصل طويل علي بن عمار مث زار, وبعد أن متر احلدود بني بئري زار

اليت تبقي بئرها لطرابلس ولكن مع تقسيم األراضي ()واملوجودين يف سيح املثل تتجه حنو مشيقيق
حلدود أخريًا حنو غدامس متبعة خط أبعاده احملتوية على املياه بطريقة عادلة بني البلدين, وتتجه ا

متساوية من كل طريق جنني غدامس وطريق انلوت غدامس, وعند التقاء هذين الطريقني تتجه احلدود 
غدامس, وبعد ذلك تتبع مصب املاء  -جمزم -كم عن جزء طريق سيناون  2حنو غدامس مبتعدة ب 

مالية لتتجه بعد ذلك غرابً مث جنوابً متبعة على الذي يربط سبخة امللح بسبخة جمزم مث حتاذي ضفته الش
بعد كيلو مرت واحد ضفة املالحة, اتركة ملدينة غدامس سبخة امللح, ويتجه جنواب إىل نقطة تبعد مخسة 

 (.1) عشر كيلو مرتاً جنوب دائرة عرض غدامس, كما تظهر يف شكل
القيام بتحديد نطاق احلدود الوارد يف وجاء يف املادة الثالثة من هذه االتفاقية أن تكلف جلنة فرعية 

لتنتهي يف  1910, لتبدأ هذه اللجنة أعماهلا يف نوفمرب (xii)املادتني األوىل والثانية منها على الطبيعة 
, ولقد استعملت يف ذلك األعمدة كعالمات 1911, لتوقع تقرير يف األول من مارس 1911فرباير 

 33, بداية من رأس أجدير الذي حدد ابلعمود (xiii)يف املنطقةللحدود مع االستعانة ابملعامل الطبيعية 
, واليت متثل النقطة النهائية للحدود الليبية التونسية كما 233إىل قارة اهلامل اليت حددت ابلعمود 

 .(xiv)كم جنوب غرب غدامس  15حددت يف املادة الثانية من االتفاقية السابقة اليت تبعد 
حيث بقيت احلدود الليبية التونسية  (xv)دت نفسها ملزمة هبذا االتفاقوبعد احتالل إيطاليا لليبيا وج

هي االستثناء الوحيد الذي مل تطله إيطاليا أبي تعديل مثلما جرى مع حدود مصر أو السودان, أو 
 1910احلدود الليبية اجلنوبية, أو حىت مع اجلزائر لتبقى احلدود بني ليبيا وتونس كما حددهتا معاهدة 

بعد استقالل  1955عاهدة اليت اعتربت إحدى املستندات الدولية اليت اعرتف هبا يف اتفاقية , تلك امل
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ليبيا, واليت حددت من ضمن ابقي االتفاقيات احملددة للحدود الليبية مع املستعمرات الفرنسية يف 
 .(xvi) أفريقيا

بني ليبيا وفرنسا,  1956 ديسمرب 19كما حددت اتفاقية تعيني احلدود الليبية اجلزائرية اليت وقعت يف 
( جنوب غرب غدامس, Garet AL hamalنقطة بداية احلدود الليبية اجلزائرية عند قارة اهلامل )

, وهي بذلك ستكون (xvii)1911يف سجل حتديد احلدود الفرنسية الرتكية لعام  233املعلمة برقم 
 -تونس  -النقطة الثالثية حلدود ليبيا  1968هناية احلدود الليبية التونسية, ولكنها مل تعد بعد عام 

اجلزائر, إذ أن األخرية تقع قبل النقطة النهائية للحدود الليبية التونسية مبسافة قصرية, تلك اليت أقرهتا 
ث ختلت تونس عن اجلزء املمتد من قلعة القديس , حي1911وحمضر تعيني احلدود يف  1910اتفاقية 

أبريل  16( حىت قارة اهلامل, وفقًا لتحديد حدودها مع اجلزائر يف FortfSaint)فورت سنت 
, حيث تقع النقطة الثالثية بني العالمتني احلدوديتني 1970يناير  6, والربوتوكول املرافق له يف 1968

 030 /15 //5عند دائرة عرض  1911ة التونسية يف من حمضر تعليم احلدود الليبي 221و 220
شرقا, وهي النقطة املعروفة بفورسنت, ليصل طول هذا اجلزء من  09 /33 //5مشاال, وخط طول 

, وبذلك فأن التغري الذي طرأ على النقطة الثالثية اليت جتمع بني (xviii)كم   32فورسنت إىل قارة اهلامل 
, ومل تتأثر احلدود الليبية من ذلك ()حلدود بني تونس واجلزائرليبيا تونس اجلزائر انتج من حتديد ا

اجلزء ألي انتقاص من أراضيها, لتبدأ احلدود الليبية التونسية وفقا لذلك من رأس أجدير على ساحل 
 030 /8شرقا إىل فورت سنت مشال غرب غدامس عند  011 /30البحر املتوسط عند خط طول 

 .(xix)مشاال 
يف هذا السياق إىل أن هذه احلدود جترى وسط أراضي مروية بني البلدين حيث وقعت  وجتدر اإلشارة 

كافة النقاط املائية غرب هذا اخلط أي يف األراضي التونسية, كآابر عني الفرث وعني النخلة وعقلة 
احلمار ووادي مرطبة, كما بقي الطريق العسكري بني وادي مرطبة إىل جنني يف األراضي التونسية, 

, وبذلك فإن فرنسا ضمنت لتونس كل اآلابر (xx)لك الصخور اجملاورة اليت متثل حاجز دفاعي هلاوكذ
من رأس أجدير جلناين يف أرض خصبة, أما اآلابر بني جنني وغدامس فقد قسمت مناصفة بني 

من يد الفرنسيني,  (Ghadamis) (الطرفني رغم قلة عددها, وال ندرى كيف خرجت غدامس )
رنسا لالستيالء عليها, فكانت ترسل جبواسيسها إىل غدامس ليتحروا بشكل سري عن حيث سعت ف

, ولكن كما ذكر احملرر (xxi)وجود أي إسناد أو حجة تدل علي أن غدامس كانت اتبعة إىل تونس
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إن قتل جنرال فرنسي واحد يف ضواحيها يكفي لالستيالء على  ((Malozeriaالفرنسي مالوزريه 
 .(xxii)غدامس, كما أشار إىل أن فرنسا عاجاًل أو أجاًل ستفدى أحد أبنائها هلذه الغاية

ويف رسالة بعثها سليمان الباروين انئب اجلبل الغريب إىل الصدر األعظم للدولة العثمانية, واليت ضمها 
وقضاء انلوت احملاذية لتونس والثانية من أعيان وجتار غدامس يشتكون  ملضبطتني, إحدامها من أعيان

فيها اإلجحاف الذي حلقهم من جلنة حتديد احلدود بني الدولة العثمانية وتونس, حيث ضمت فرنسا 
أراضيهم إيل تونس, وذكر أهايل غدامس يف مضبطتهم تلك إىل أن األراضي اليت بني قضاء غدامس 

ى حدود قبيلة السوافه يف جزائر هي أراضي خالية وغري صاحلة للزراعة, ومل يسبق واآلابر املوجودة عل
أايم عن قضاء غدامس, أصبحت احلدود  6للسوافه جتاوز احلدود إليها, هذه القبيلة اليت تبعد مسافة 

بعد تلك االتفاقية على مسافة نصف ساعة من مركز قضاء غدامس, والذي سبب الكثري من املشاكل 
 اليت أوضحوها يف مضبطتهم كاآليت: هلم, و 

إن الرمت وغريه من النبااتت واألشجار الربية الكائنة يف األراضي والرمال اليت بني قبيلة السوافه  -1" 
وغدامس هي مراعي حليواانتنا وإبلنا ومبا إن هذه األراضي املذكورة أحلقت جبهة السوافه فإن ذلك 

 سيؤدي إىل إخفاء حيواانتنا .
كان احلصول على احلطب و الفحم الذي من الضرورايت احلياتية الذي ال يتوفر إال يف األراضي ملا   -2

 املذكورة وأصبح بعد اآلن ال ميكن احلصول عليه فقد غدا له أتخري ابلغ الضرر على شؤون حياتنا.
ه واجلزائر حنن أهل غدامس املعروف عجزان وتسليمنا من قبل الوالية ملا كان من دأب أهايل السواف -3

نرفع  ألنوالتوارق سرقة أغنامنا وحيواانتنا فقد  أصبحنا جمبورين حبكم مادة حتديد احلدود جمبورين 
 شكواان قبل اخلروج القتفاء آاثر السرقات إذ نكتفي بتقدمي إخبارايت غري حمبوبة للحكومة احمللية.

بني طرابلس وتونس فقط وإن مسألة حنن نظن إن االتفاقية املربمة بني الدولتني هي بشأن احلدود  -4
غدامس مل يكن بني مقرراهتا ومبا إن احلدود املوضوعة على مسافة نصف ساعة من  -حدود اجلزائر

غدامس توجب ضياع حقوقنا وابألحرى تسبب خراب قضائنا جتاسران على تقدمي هذه العريضة 
 .(xxiii)"  حقوقنا مسرمحني اختاذ التدابري الصائبة للعادل وعدم إفساح اجملال هلدر

ويف مقابل ذلك اقرتح سليمان الباروين بعض املواد لكي ال يلحق أي إجحاف للسكان احملليني يف 
 رسالته تلك, منها: 
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أوال: ملا كانت غدامس حماذة للجزائر ومبا إن اللجنة املوقرة مكلفة بتعيني حدود تونس فقط فان " 
فتمنع من حتديد غدامس وإبقاء حدودها على  اشتغاهلا بتحديد أراضي غدامس خارج عن اختصاصها

 حاهلا القدمي .
اثنيا: أن يعطي من طرف احلكومة تعويضا عن األراضي واألشجار اليت ضمت ألراضي تونس من قبل 
اللجنة خصوصا تلك األراضي اليت اشرتاها األهايل من الدولة أثناء والية ندمي وضمت يف هذه املرة إىل 

 هنا لألهايل املذكورين.تونس ترجع الدولة أمثا
اثلثا: إقامة خمافر على احلدود لوقاية العرابن من اعتداءات أهايل تونس وشرطتها والسعي لالتصال 

 حبكومة تونس ملنع االعتداء على سكاننا واغتصاب حيواانهتم     وتغرميهم .
تونس ألن اآلابر رابعا: ختصيص مبلغ من التعويضات حلفر آابر بدال من اآلابر اليت ضمت ألراضي 

 .(xxiv)الثالثة املقرر حفرها جبهة وازن ال تكفي لدفع احتياجاهتم "
رغم قلة امتداد احلدود الليبية التونسية مقارنة حبدودها األخرى مع اجلزائر ومصر وحىت احلدود اجلنوبية, 

كبرية بني البلدين   إال أن هلا أمهية كبرية جدًا ابلنسبة للبلدين, ويكفي دلياًل وجود بوابتني ذات أمهية
بوابة رأس أجدير ومعرب وازن, اللتان لعبتاً دوراً كبرياً يف أصعب األوقات اليت مرت على ليبيا من احلصار 

 فرباير . 17اجلوي الذي فرض عليها يف التسعينات, ويف فرتة أحداث ثورة 
 : Maritime borders احلدود البحرية -2

اجلرف القاري بينهما املمتد بني رأس جدير ورأس كبوداي القريبة من  نشأ نزاع بني ليبيا وتونس يف حتديد
احلدود الليبية والعائدة لتونس, ويف املنطقة البحرية بني رأس جدير ورأس اتجوراء من ليبيا, وحيث يظهر 

للساحل اللييب, هذا مع  وليس جماوراً  خليج قابس املقعر يف الساحل التونسي بشكل يكاد يكون مقابالً 
ود جزر قرقنة وجربة ونتوءات البيبان القريبة من هذه اجلزيرة يف اجتاه احلدود الليبية, ولضحالة املياه وج

متكنت تونس من ممارسة الصيد البحري يف جزء منها ملدة طويلة وأصبحت تدعي حبقوقها التارخيية 
من املياه  جزءاً لسيادهتا ليكون  خليج قابس خليجا خيضع اترخيياً  1973ابملنطقة, حىت عدت يف 

ميل حبري حول كل من جزيرة قرقنة والنتوءات احمليطة هبا حيث  12الداخلة وحتدد مياهها اإلقليمية بـ 
 تواجد مصائد األمساك الثابتة.

وقد أدى ذلك الستقطاع تونس ملناطق حبرية ليبية, لينشأ خالف حوهلما وزاد من احتدامه احتواء 
ىل ملياري برميل, وكان قد منحت تونس أول امتياز الستغالل اجلرف القاري ملخزون نفطي يصل إ
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, يف حني منحت ليبيا ذات االمتياز يف اجلرف يف 1966النفط يف اجلرف القاري يف خليج قابس يف 
, وقد ادعى الطرفان اتساع اجلرف القاري ألكثر من املناطق اليت تشملها االمتيازات, وأمام 1968

, واتفقتا 1977على إحالة النزاع بينهما حملكمة العدل الدولية يف يونيو  هذا اخلالف اتفقت الدولتان
% من اإلنتاج لكل منهما إىل أن 50على االستغالل املشرتك ملنطقة النزاع على أساس احلصول على 

 .(xxv)يتم إهناء حكم احملكمة
فيها حتديد اليت قامت بوصف املنطقة املطلوب  1978وحولت القضية للمحكمة يف أول ديسمرب 

اجلرف القاري وهي الواقعة إىل الشمال من الساحل على جانيب رأس جدير واليت حيدها غراب جزء من 
الساحل التونسي, ولكن ال حيدها من الشرق أي معامل واضحة أو خط حتديد متفق عليه, كما تعد 

ات برية واقعة هذه املنطقة من قاع البحر جزء من منطقة مغمورة أوسع رقعة, وتشمل كذلك مساح
داخل إقليم الدولتني خاصة شرقي تونس إىل اجلنوب من خليج احلمامات وسهل اجلفارة املمتد يف 
جنوب شرق تونس ومشال غرب ليبيا, كما متيل هذه املنطقة ابحندار طفيف من الغرب إىل الشرق ومتتد 

تيلي ومالطا ولينوزا, وشرقا مشاال على األقل حىت سلسلة من املنخفضات الواسعة املعروفة أبحواض ابن
 –إىل نقطة حيدث عندها تغري يف احندار قاع البحر أطلق عليه أثناء املرافعات ابحملكمة حافة مالطا 

 (xxvi)مصراتة واالنكسار األيوين.
وكان إن أشار الطرفان ليبيا وتونس للمحكمة اعتبار اجلرف القاري امتداد طبيعي لليابسة وذلك طبقا 

, حيث راعت 1969حملكمة يف حكمها يف قضية اجلرف القاري يف حبر الشمال عام ملا ذهبت إليه ا
احملكمة آنذاك الظروف اجلغرافية والطبيعية ملنطقة حبر الشمال ألن جرفها القاري يقل عمقه عن 

م, وكان أن رفضت احملكمة الدولية هذا األساس يف قضية اجلرف القاري بني ليبيا وتونس كمعيار 200
ديده, حيث انتهت احملكمة أبنه وفقا للمعطيات اجليولوجية اليت تقدمت هبا الدولتان فإن دقيق لتح

منطقة اجلرف القاري املتنازع عليها هي عبارة عن امتداد طبيعي لكل منهما, وإنه ال ميكن تعيني مناطق 
ة إنه جيب اجلرف القاري التابعة ألي منهما ابالعتماد على اعتبارات جيولوجية, لذلك رأت احملكم

النظر عند حتديد مناطق اجلرف القاري للظروف الطبيعية كما هي عليه حاليا بدون الرجوع لنشأة 
, مما يستدعي النظر للظروف اخلاصة اليت تتميز هبا املنطقة كوجود ()وتطور اجلرف جيولوجيا

ي للجرف وعالقته بعض اجلزر ومرتفعات تنحسر عنها املياه وقت اجلزر, وكذلك الرتكيب اجليولوج
ابلكتلة القارية املخالفة له, والشكل اجلغرايف العام للساحل, هذا إىل جانب آخر غري الظروف 
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اجليولوجية واجليومرفولوجية وهو مسألة وضع احلدود الربية أي موضع تقاطعها مع خط الساحل اليت 
 جيب أن تويل هلا احملكمة كل جيب األخذ هبا, هذا إىل جانب االعتبارات التارخيية واالقتصادية اليت

وكان أن انتهت احملكمة لتحديد رأس جدير كنقطة لتحديد احلدود الربية  االهتمام عند حتديد اجلرف.
بني البلدين, وهي أيضا نقطة انطالق اخلط العمودي على الساحل الذي حددت مبوجبه إيطاليا 

صة فيما يتعلق ابلصيد البحري حيث أصبح هذا ممارساهتا الفعلية على املنطقة عند احتالهلا لليبيا, خا
إثر صدور  1919اخلط ضمنيا نوعا من التسوية املؤقتة ما لبث أن اختذ طابعا يتسم ابلرمسية نوعا عام 

تعليمات مراقبة الصيد البحري يف مياه والييت طرابلس وبرقة, واعتربت احملكمة إن هذا التحديد غري  
 رتف هبا بني الطرفني.    كاف  إلثبات وجود حدود حبرية مع

أما فيما يتعلق ابحلقوق التارخيية اليت ادعتها تونس يف اجلرف القاري واملتعلقة بصيد األمساك الذي 
ميارسه سكاهنا منذ وقت طويل يف البحر املتوسط ويف مياهه خارج سواحلها فقد رأت احملكمة إن إاثرة 

د الطبيعي مل تعد حمل اعتبار نظرا ملا توصلت إليه من مسالة حقوق الصيد التارخيية بصدد مفهوم االمتدا
عدم  اعتبار العامل الطبيعي املكون لالمتداد الطبيعي سند حلق قانوين, ولكن ميكن اعتباره ظرفا من 

 مجلة ظروف أخرى تكون عناصر للحل املنصف للقضية.
رها النسيب إزاء ليبيا فلم أتخذ خبصوص ما يتعلق ابلعوامل االقتصادية اليت أاثرهتا تونس خاصة أمام فقو 

 (xxvii),هبا احملكمة لتحديد مناطق اجلرف القاري ألهنا رأت أبهنا عوامل خارجة عن املوضوع تقريبا
وكان قد رفضت احملكمة الدولية اعتماد طريقة خط األبعاد املتساوية اليت اعتمدهتا يف قضية اجلرف 

دية يف حالة أخرى خاصة أمام رفض كل من القاري لبحر الشمال وأكدت إن هذه الطريقة تكون جم
البلدين املعنيني استخدام هذه الطريقة اليت ستؤدي حسب قوهلما إىل حتديد غري منصف, وأمام 
استعراض الطرفان للمحكمة ابلطرق اليت جيب األخذ هبا رأت احملكمة تقسيم املنطقة لقسمني للوصول 

خلط التحديد من حدود البحر اإلقليمي قبالة رأس لنتيجة شاملة منصفة, حيث اختذت نقطة البداية 
جدير, ورأت إن الطريقة العملية اليت جيب تطبيقها هي حتديد نقطة احلد اخلارجي للبحر اإلقليمي اليت 

 033 /55تتفق مع تقاطع ذلك احلد مع خط مرسوم من النقطة النهائية للحدود الربية عرب النقطة 
الطول املطابقة لزاوية احلد الغريب لالمتيازات النفطية الليبية ) م.ن شرقا على زاوية خط  012مشاال و

( اليت كانت على ذات خط النقاط الشرقية من احلد اجلنويب  53, و م.ن 41, م.ن 137 - 76
أكتوبر  21الشرقي املتعرج لالمتياز التونسي املسمى )االمتياز التكميلي البحري املقابل خلليج قابس 
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من نقطة التقاطع احملددة هذه يسري خط التحديد بني مناطق اجلرف القاري التابعة  (, وابتداء1966
 (xxviii)لكل الطرفني ابجتاه الشمال الشرقي.

لقد اختذت احملكمة يف اعتبارها املعامل اجلغرافية خلطوط الساحل املطلة على املنطقة املتنازع عليها, وهو 
لذي يربزه خليج قابس, ورأت احملكمة إن يف إجياد نقطة تغري جذري لالجتاه العام خلط الساح التونسي ا

مالئمة على الساحل كنقطة إحالة لتعكس تغري الساحل سيكون هلا أثر هام يف التحديد وهي أقصى 
  30النقاط غراب خلط الساحل التونسي بني رأس كبوداي ورأس أجدير حيث تقع تقريبا على خط عرض 

ديد األول من احلد اخلارجي للبحر اإلقليمي حىت التقائه مع مشاال, لذا سيستمد خط التح 34  10
 خط عرض النقطة املذكورة على ساحل خليج قابس.

وابلنسبة للمنطقة الثانية املمتدة ابجتاه البحر بعد خط العرض املار أبقصى امتداد النقاط غراب خلليج 
خذ معه جزر قرقنة, مبعىن قابس, فإن خط حتديد اجلرفني القاريني ينحرف إىل الشرق على شكل أي

اجتاهه موازاي للخط املرسوم من أقصى النقاط غراب خلليج قابس, منصفا الزاوية املكونة من خط تلك 
النقطة إىل رأس كبوداي, واخلط املرسوم من النقطة نفسها على امتداد ساحل جزر قرقنة املواجهة للبحر, 

من خط الطول, أما امتداد هذا اخلط  052وية هو ويكون اجتاه خط التحديد املوازي خلط تنصيف الزا
يف االجتاه الشمال الشرقي فهو امر ال يدخل يف اختصاص احملكمة ابلدعوى احلالية, إذ سيعتمد على 

 (xxix)التحديد املعتمد عليه مع الدول األخرى املقابلة خاصة مالطا.
وتفسري احلكم الصادر للمحكمة الدولية بطلب مراجعة  1984يوليه  27وقد تقدمت تونس يف  

املتعلق ابجلرف القاري بني البلدين, وقد استندت تونس يف طلبها هذا  1983فرباير  24عنها يف 
من النظام األساسي للمحكمة وعلى بعض املواد األخرى من  61 – 60على املادتني 

عدم  حيث قررت ابإلمجاع 1985ديسمرب  10, وقد أصدرت احملكمة حكمها يف ()الئحتها
من النظام األساسي للمحكمة, ورأت  61جواز قبول الطلب املقدم من تونس وذلك يف إطار املادة 

من النظام األساسي للمحكمة, بتفسري احلكم  60ابإلمجاع جبواز قبول الطلب فيما يتعلق ابملادة 
خطأ ما , ورأت ابإلمجاع كذلك إن الطلب املقدم من تونس لتصحيح  1983الصادر عن احملمة يف 

 ال مربر له, وإنه ليس هناك ما يدعو احملكمة ابلبث يف شأنه.
من النظام األساسي  60يف إطار املادة  1983وبشأن جواز قبوهلا بتفسري احلكم الصادر عنها يف 

للمحكمة, واملتعلق أببعد نقطة غراب على خليج قابس, فأعلنت احملكمة " إن اإلشارة الواردة يف الفقرة 
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مشاال تقريبا متثل داللة عامة على موقع  034  /10 // 30احلكم إىل خط العرض  من ذلك 134
النقطة اليت يبدو للمحكمة أهنا أبعد النقط غراب على خط الشاطئ )خط اخنفاض املاء( خبليج قابس, 

 // 30على أن ترتك مسألة حتديد اإلحداثيات الدقيقة لتلك النقاط خلرباء الطرفني, وإن خط العرض  
مشاال ال يقصد به ابلتايل أن يكون ملزما يف حد ذاته للطرفني, ولكن اهلدف من  034  /10

( من ذلك احلكم", وأشارت 3جيم ) 133استخدامه هو توضيح ما تقرر بشكل ملزم يف الفقرة 
( من ذلك احلكم إىل " أبعد نقطة غراب على خط 3جيم ) 133احملكمة إن اإلشارة الواردة يف الفقرة 

التونسي بني رأس كمبودية ورأس أجدير, أي أبعد نقطة غراب على خط الشاطئ )خط  الساحل
(, يعترب اعتبار أهنما 3جيم ) 133اخنفاض املاء( خبليج قابس, واإلشارة املماثلة الواردة يف الفقرة 

مة تعنيان النقطة الواقعة على خط الساحل هذا واألبعد غراب على خط اخنفاض املاء", كما تركت احملك
خلرباء البلدين حتديد اإلحداثيات الدقيقة لتلك النقطة مع االستفادة من مجيع الواثئق واخلرائط وإجراء 
دراسات استقصائية موقعية خمصصة عند االقتضاء, كما رأت احملكمة ابإلمجاع إنه ال يوجد يف الوقت 

يقن من اإلحداثيات الدقيقة الراهن مربر جيعل احملكمة أتمر إبجراء دراسة استقصائية فنية ألجل الت
األبعد نقطة غراب على خليج قابس واليت طالبت إبجرائها تونس, حيث جاء ابجلماع " أنه ال جتوز 
املوافقة على ما طلبته اجلمهورية التونسية من أن النقطة األبعد غراب على خليج قابس تقع على خط 

       (xxx)مشاالً ) قرطاج ( ". 034  /05 // 30عرض 
 اثنيا: اجلدار العازل التونسي بني ليبيا وتونس:

قامت تونس ببناء جدار عازل على حدودها مع ليبيا وذلك لتعزيز قدراهتا الدفاعية والتصدي حملاوالت 
تسلل املسلحني يف ظل ما شهدته البالد من هجمات إرهابية خاصة على وحدات األمن والسياح, 

قتيال, وهجوم سوسة يف  21الذي راح ضحيته   2015  واليت منها اهلجوم على متحف ابردو يف
قتيال أغلبهم من السياح الربيطانيني, وتدعي تونس أبن منفذي هذه  38نفس العام الذي راح ضحيته 

العمليات تونسيون تلقوا تدريباهتم يف ليبيا على يد ما يسمى بتنظيم الدولة, وقد جاء قرار بناء هذا 
لتونسية بصعوبة مراقبة حدودها اجلنوبية مع ليبيا اليت تعيش أوضاعا أمنية اجلدار إثر إقرار السلطات ا

غري مستقرة, وترى تونس إن يف بنائها هلذا اجلدار ما سيعزز من قدراهتا الدفاعية ومراقبة حدودها ومنع 
تسلل املسلحني إليها, واحلد من عمليات هتريب السالح واستقطاب الشباب التونسي من قبل 

 رهابية مقاتلة يف ليبيا حيث يقاتل تونسيون يف صفوف تنظيم الدولة يف ليبيا.تنظيمات إ
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كم من معرب ذهيبة   40واجلدار عبارة عن خندق وجدار رملي ممتد بني معرب رأس أجدير وإىل ما بعد 
م, وقد مت وضع حواجز مصنعة يف 2½  -2كم, ويرتاوح عمق اخلندق بني   220بطول يصل إىل 

وبذلك فقد  (xxxi)احلفر فيها, هذا ومت تعزيز اجلدار مبنظومة مراقبة إلكرتونية وجوية, األماكن اليت صعب
قطع اجلدار العازل حسب ما تراه تونس على أهم مسالك التهريب بني البلدين, وهي أربعة مسالك 

 رمادة, عرب املنطقة الصحراوية, وعرب املثلث احلدودي بني ليبيا وتونس -تتمثل يف بنقردان, ذهيبة 
 .(xxxii)واجلزائر

مليار دينار تونسي,  150مليون دوالر, أي ما يعادل آنذاك  75ووصلت كلفة بناء هذا احلاجز إىل 
وسعت تونس للتنسيق مع جمموعة السبع )فرنسا, أملانيا, إيطاليا, بريطانيا, الياابن, كندا, والوالايت 

 املتحدة األمريكية( لتنفيذ هذا اجلدار العازل.
الفعل متباينة حول إقامة تونس جدارا عازال مع ليبيا سواء أكان ذلك يف تونس نفسها وقد كانت ردود 

أو يف ليبيا, فهناك مرحب هبذا العمل, وابملقابل هناك رافضا له وذلك لعدة أسباب منها التكلفة املادية 
هذا اجلدار  اليت يرى البعض أن األجدر لتونس أن تستغلها يف تنمية البالد, بل يرى بعض الرافضني إن

سيزيد من عزل الشعبني اجلارين والقضاء على إمكانية إجناز مشاريع تنموية مشرتكة ابملناطق احلدودية 
بينهما, كما إن هناك العديد من الدول أقامت جدران عازلة ومل تنجح يف محاية أمنها من املتسللني 

 وعمليات التهريب.
التونسية وليس على احلدود وبذلك اقتطع جزءا كبريا كما يرى البعض إن اجلدار أقيم داخل األراضي 

من أراضيها مما يثري التساؤل حول مصري هذه األراضي املتجزئة واليت يف جزء منها أما مراعي أو أراضي 
ويتساءل خرباء اجليولوجيا والبيئة واملناخ عن املياه ابخلندق, فبغض النظر عن كوهنا مياه عذبة , زراعية

ن البحر, فإن استمرار جرايهنا ابخلندق من شأنه اإلساءة لدرجة كبرية للبيئة أو ماحلة أخذت م
  (xxxiii)الصحراوية اليت متتد بني أراضي البلدين.

وقد أاثر هذا القرار سكان املدن التونسية الواقعة على احلدود الليبية والذين يعتمدون منذ عقود على  
لع الغذائية وغريها, حيث يوجد سوق كبري يف التهريب كمصدر عيشهم سواء للبنزين أو لكافة الس

بنقردان تباع فيه كل املواد املهربة من ليبيا يقصده كل التونسيني خاصة املقبلني على الزواج حىت من 
% من اقتصادهم مبين على التهريب سواء من ليبيا أو اجلزائر  42العاصمة التونسية, وإن حوايل 
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ماليني نسمة ابلبنزين من الليبيني فهي ابملقابل متول ما  6ا متول ابلنسبة للوقود, ويف جانب كون ليبي
 .(xxxiv)مليون من التونسيني يف جنوب تونس وذلك بعمليات التهريب 4إىل  3يرتاوح بني 

وقد أصدرت منظمات الشغل والفالحة والصناعة والتجارة ببنقردان بيان هلا حول اجلدار العازل 
ه على معاضدة الدولة يف جماهبة اإلرهاب غري أهنم طالبوا بوقف الفاصل بني البلدين أكدت من خالل

العمل به مؤكدين أبن للدولة العديد من الطرق للتصدي لظاهرة اإلرهاب والتهريب وليس ببناء جدار 
عازل مل يتم إحداثه حىت أابن االستعمار, ولقد كانت هناك عدة احتجاجات على هذا اجلدار العازل 

يضا, منها رفض قوات فجر ليبيا هلذا اجلدار واعتربته يف بيان هلا تعدي على من اجلانب اللييب أ
األراضي الليبية عرب ترسيم احلدود الليبية التونسية من طرف واحد ومن دون خماطبة اجلهات الشرعية يف 

من مرة الدولة الليبية واعتربته تعداي صارخا على السيادة الوطنية, غري إن اجلهات التونسية عربت أكثر 
أبن هذا اجلدار داخل أراضيها وبعدة كيلومرتات عن خط احلدود, وابملقابل على بيان فجر ليبيا أعلن 
حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد يف تونس إن إعالن فجر ليبيا مبثابة إعالن حرب على تونس وقد 

ياداًي للدولة شدد احلزب على إن قرار إقامة هذا اجلدار هبدف التصدي لإلرهاب قرارًا س
 .(xxxv)التونسية

وقد احتجت احلكومة الليبية يف طرابلس لعدم مشاركتها يف أتمني احلدود اليت جتمع بني البلدين وذلك 
يف بيان رمسي هلا, وعرب وزير الداخلية يف حكومة اإلنقاذ الوطين الليبية آنذاك إن ليبيا تعاين ما تعانيه 

أبهنا كانت تعاين اإلرهاب حىت قبل الثورة التونسية يف تونس من اإلرهاب, وعلى تونس االعرتاف 
واليت منها أحداث اجلامعة وأحداث ابب سويقة واعتداء حافلة اجلزيرة يف جربة وأحداث  2011

متحف ابردو األوىل, لذا فليس من املنطق أن يلقى اللوم على ليبيا واالدعاء أبن اإلرهاب صادر منها,  
هم أبن السالح املوجود يف تونس مصدره ليبيا, لذا حتاول السلطات فما حيرك ساسة تونس اعتقاد

التونسية إسكات الرأي العام أبن احلكومة قامت بشيء ما ملنع تدفق السالح واإلرهابيني ألراضيها, بل 
إن اإلرهاب مصدره تونس اليت ينخرط شباهبا يف ما يسمى بتنظيم الدولة ويقومون بعمليات انتحارية يف 

 . (xxxvi)ليبيا
ورغم هذه املعارضة فرتى الباحثة إن يف هذا اجلدار حاًل يسهم يف احلد من دخول اجلماعات اإلرهابية 
من تونس إىل ليبيا, بل ويقلل من عمليات التهريب وابلتايل فيه مصلحة للبلدين, مع إن مصلحة 

لعازل, فإذا كانت تونس اجلانب اللييب فيه أكرب فليبيا تعد راحبة يف كلتا األحوال ببناء هذا اجلدار ا
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ستنتفع من منع اإلرهاب حسب قوهلا وهتريب السالح, فليبيا ستنتفع من توقف هتريب البضائع 
واملنتجات املختلفة واليت أييت البنزين اللييب يف مقدمتها, حيث تدخل هذه البضائع لتونس بدون عملة 

 صعبة وحتاسب ابلدينار التونسي.
 روج ابلنتائج التالية:متكنت الدراسة ابخل النتائج:

حددت احلدود الربية بني ليبيا وتونس على ضوء معيار عامل القوة واالستغالل من قبل فرنسا  -1
املستعمرة لتونس واليت استطاعت فرض قوهتا االستعمارية وإمكانياهتا العلمية يف حتديد احلدود بني 

ية اليت كانت تسيطر على األراضي الليبية البلدين, أمام ضعف الطرف اآلخر املتمثل يف الدولة العثمان
لتحديد احلدود بني البلدين, هذا املعيار الذي مل يراعي أي أسس  1910آنذاك عندما مت توقيع اتفاقية 

طبيعية أو بشرية لتحديد احلدود الناتج أساسا من تصارع الدول االستعمارية وتنافسها على بسط 
فيما عدة اتفاقيات ومعاهدات  أبرمالقرن التاسع عشر, والذي مستعمراهتا خاصة يف أفريقيا يف منتصف 

 بينها لتحديد احلدود واليت ال تزال آاثرها السلبية تعاين منها الدول العربية واألفريقية إىل اآلن.
للجدار العازل الذي أقامته تونس على طول حدودها مع ليبيا آاثره اإلجيابية يف مراقبة احلدود ملنع  -2

تسلل املسلحني وللحد من عمليات هتريب السالح والسلع املختلفة وذلك ابلنسبة للجانب اللييب, 
يه من آاثر إجيابية أقل ومع إن تونس هي من قامت ببناء هذا اجلدار العازل داخل أراضيها إال إن ما جتن

مقارنة ابجلانب اللييب, وبل ترتب عليه إشكاليات عدة لتونس ليست فقط اقتصادية خاصة ابملدن يف 
مناطقها احلدودية اليت تقتات على عمليات التهريب, بل كذلك تكلفته املادية الكبرية, وكذلك نتج 

ي زراعية خاصة من أصحاهبا, هذا فضال عنه إشكاليات للرعاة يف املناطق الرعوية, واقتصاصه ألراض
عن آاثره البيئية اليت تتعلق ابملياه اليت أودعت ابخلندق واليت هلا آاثرها على البيئة الصحراوية, وعلى 

 خمزون املياه اجلوفية ابملنطقة خاصة بكوهنا مياه ماحلة .   
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